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1. Идентификация на веществото/сместа и фирмата/предприятието: 

 

1.1. Идентификатори на продукта 

Търговско наименование:    БИОШИЛД ТОП / BIOSILD TOP 

REACH регистрарано наименование:  неприложимо, виж Секция 3 

REACH регистрационен номер:   неприложимо, виж Секция 3 

Код на продукта:    SAE026F/03 

 

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и 

употреби, които не се препоръчват  

Употреба на веществото/сместа: РС27: продукт за растителна защита. Фунгицид за 

третиране на семена. 

 

1.3.  Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност  

 

*Лице, което пуска продукта на пазара / доставчик на информационния лист за 

безопасност:  

Суммит Агро Румъния - клон България КЧТ    

ул. “Бигла” № 39, партер, офис 2 

1164 София,  

БЪЛГАРИЯ 

Тел: 02/962 49 01,  

Факс: 02/962 48 76                                                 

E-mail: sumiagro@sab.bg 

 

Производител: 
Sumi Agro Europe Ltd. 

Vintners’ Place  

68 Upper Thames Street 

London EC4V 3BJ  

United Kingdom 

Tel : +44(0)207 246 3697 

Fax : +44 (0)207 246 3799 

E-mail : sumi@sumiagro.com 

 

1.4.  Телефон за връзка в случай на спешност 

Клиника по токсикология към УМБАЛСМ “Н. И. Пирогов” 

Телефон за спешни случаи: 02 9154 409 (в стандартно работно време без събота и неделя) или 

02 9154 346 (непрекъснато обслужване) 

 

2. Описание на опасностите 

 

*2.1. Класифициране на веществото или сместа 

Класификация в съответствие с Регламент 1272/2008 [CLP] 

Acute Tox. Cat 4: H302 
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Skin sens. Cat 1: H317 

Muta Cat 2:H341 

Aquatic Acute Cat 1: H400 

Aquatic Chronic Cat 1: H410 

-: EUH401 

        

Най-съществени неблагоприятни ефекти:  

Вреден при поглъщане.  

Може да причини алергична кожна реакция.  

Предполага се, че причинява генетични дефекти.  

Силно токсичен за водните организми. 

Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.  

 

*2.2. Елементи на етикета 

Сигнална дума: Опасно 

Пиктограми за опасност:  

                                  
 GHS07             GHS08            GHS09 

 

Предупреждения за опасност: 

   H302: Вреден при поглъщане. 

   H317: Може да причини алергична кожна реакция. 

 H341: Предполага се, че причинява генетични дефекти. 

 H410: Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект  

ЕUH401: За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, 

спазвайте инструкциите за употреба. 

Препоръки за безопасност: 

Р270: Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. 

Р280: Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни 

очила/предпазна маска за лице. 

Р302+Р352: ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. 

Р333+Р313: При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет / 

помощ. 

Р363: Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. 

Р391: Съберете разлятото. 

Р501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните / 

национални и/или международни разпоредби. 

 

2.3. Други опасности: Не се очакват при нормални условия на работа и употреба. 

                              РВТ: Този продукт не отговаря на критериите за PBT или vPvB    
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3. Състав / информация за съставките 

 

*3.2. Смес  

 

Състав/информация за опасните съставки  

 

THIOPHANATE-METHYL (ISO) 

EINECS CAS PBT / WEL CLP класификация Процент 

245-740-7 23564-05-8 - Muta Cat 2:H341 

Acute Tox. Cat 4: H332 

Skin sens. Cat 1: H317 

Aquatic Chronic Cat 1: H410   

Aquatic Acute Cat 1: H400 

30-60% 

 

PROPANE-1,2-DIOL – REACH регистриран номер: 01-2119456809-23-ХХХХ 

EINECS CAS PBT / WEL CLP класификация Процент 

200-338-0 67-55-6 Субстанция с определени 

граници на експозиция на 

работното място за 

общността 

- 1-10% 

 

STYRYLPHENOL, ETHOXYLATED, PHOSPHATED, MIXED MONOESTERS AND DIESTERS, 

TRIETHANOLAMINE SALT 

EINECS CAS PBT / WEL CLP класификация Процент 

Няма наличен 105362-40-1 - Skin Irrit. 2: H315;  

Eye Irrit. 2: H319 

1-10% 

 

TETRACONAZOLE (ISO) 

EINECS CAS PBT / WEL CLP класификация Процент 

407-760-6 112281-77-3 - Acute Tox. 4: H332;  

Acute Tox. 4: H302; 

Aquatic Chronic 2: H411 

1-10% 

 

4. Мерки за оказване на първа помощ 

 

4.1. Описание на мерките за първа помощ 

При контакт  с кожата: Измийте обилно със сапун и вода. 

При контакт с очите: Промивайте очите с течаща вода в продължение на 15 

минути. 

При поглъщане:   Изплакнете устата с вода.  

При вдишване:  Преместете пострадалия на чист въздух в случай на 

инцидентно вдишване на изпарения. 

4.2.  Най-важни симптоми и въздействия, остри и отдалечени 

Контактът с кожата:  Не е дразнещ (заек). Може да причини сенсибилизация при 

контакт с кожата.  

Контакт с очите:  Не е дразнещ (заек). 

Поглъщане:    Не е класифициран като опасен при поглъщане.  

Вдишване:    Не е класифициран като опасен при вдишване. 
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         Отдалечени/остри въздействия: Възможен риск от необратими ефекти. 

4.3. Индикация за всякаква незабавна медицинска намеса и необходимост от специална 

манипулация 

Незабавно/специално въздействие: Покажете този информационен лист на лекаря.   

 

5. Мерки при гасене на пожар 

 

5.1. Средства за гасене на пожар 

Вода. Въглероден диоксид. Алкохолна или полимерна пяна. Сух химически прах. Да се 

използват средства за гасене подходящи за заобикалящия пожар. 

5.2. Специфични опасности, свързани с експозицията на веществото/продукта и 

произтичащи от него продукти на изгарянето и отделящи се газове 

При горене може да се отделят въглеродни оксиди, азотни газове и хлор.  

5.3. Специални предпазни средства за пожарникарите 

Да се носи автономен дихателен апарат. Да се носят подходящи предпазни дрехи и 

средства за предпазване на очите/лицето за да се предотврати контакт с кожата и 

очите. 

 

6. Мерки при аварийно изпускане 

 

6.1. Лични предпазни мерки, предпазна екипировка и извънредни процедури  

Виж Секция 8 за личната предпазна екипировка. 

 

6.2. Мерки за опазване на околната среда 

Да не се допуска попадане на продукта в канализацията, повърхностни и подпочвени води 

и почвата.  

6.3. Методи и средства за почистване 

Процедура по почистване: Абсорбирайте разлива с почва или пясък. Съберете в 

затварящ се, етикетиран контейнер за по-късно 

унищожаване по подходящ начин. Виж Секция 13 за 

подходящите методи за унищожаване.   

 6.4. Препратка към други секции    
Виж Секция 8 и Секция 13. 

 

7. Работа и съхранение 

 

7.1. Работа с веществото/препарата 

Да се вземат обичайните за работа с пестициди, предпазни мерки.  

7.2. Условия за безопасно съхранение, включително каквито и да са несъвместимости 

Условия на съхранение: Да се съхранява в сухи, хладни и добре вентилирани помещения. 

Опаковките да се съхраняват добре затворени. Да се пази далеч от директна слънчева 

светлина. Да се избягват несъвместими материали и условия – виж Секция 10.  

Подходяща опаковка: Да се съхранява само в оригиналната опаковка.  

7.3.  Специфична(и) крайна(и) употреба(и) 

РС27: Продукт за растителна защита. Фунгицид за третиране на семена.  

 

8. Контрол на експозицията и лични предпазни средства 
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8.1. Контролни параметри  

Опасни съставки: 

 

PROPANE-1,2-DIOL 

Граници на експозиция на работното място 

Държава 8 часа TWA 15 мин. STEL 8 часа TWA 15 мин. STEL 

Великобритания 150 ppm 474 мг/м3 - - 

 

DNEL/PNEC стойности 

 

БИОШИЛД ТОП 

Тип Експозиция Стойност Население Въздействие 

DNEL Inhalation (repeated dose) 168 mg/m3 Работници Системно 

DNEL Inhalation (repeated dose) 10mg/m3 Работници Локално 

DNEL Inhalation (repeated dose) 50 mg/m3 Общо население Системно 

DNEL Inhalation (repeated dose) 10 mg/m3 Общо население Локално 

PNEC Aqua (fresh water) 260 mg/L - - 

PNEC Aqua (marine water) 26 mg/L - - 

PNEC Aqua (intermittent releases) 183 mg/L - - 

PNEC Sediment (fresh water) 572 mg/kg (sediment dw) - - 

PNEC Sediment (fresh water) 57.2 mg/kg (sediment) - - 

PNEC Soil 50 mg/kg (Soil dw) - - 

PNEC STP 20000 mg/L - - 

 

8.2. Контрол на експозицията 

Инженерни мерки: Там където има вероятност от експозиция при работа с продукта, 

трябва да се приложат мерки за инженерен контрол, вместо 

използването на лични предпазни средства. След приключване 

оценката на риска, следните лични предпазни средства може да се 

изискват:  

Предпазване на дихателните пътища: Етикетът не посочва, че е необходимо при 

нормална употреба и съхранение. Въпреки това, да се обмислят 

други изисквания за предпазни средства като автономен дихателен 

апарат. 

Предппазване на ръцете: Устойчиви на химикали ръкавици. 

Предпазване на очите: Етикетът не посочва, че е необходимо при нормална употреба и 

съхранение. Въпреки това, да се обмислят други изисквания за 

предпазни средства като предпазни очила. 

Предпазване на кожата: Устойчиво на химикали работно облекло. 

Предпазване на околната среда: Да се направи справка за специфично за страната 

членка законодателство за изисквания свързани със 

законодателството на Общността в областта на околната среда. 
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Трябва да се направи оценка на околната среда за да се гарантира 

спазването на местното законодателство в областта на околната 

среда.     

Друга информация: Работното облекло да се изпере преди повторна употреба. 

 

9. Физични и химични свойства 

 

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства 

Външен вид   : Течност. Течлив концентрат за третиране на семена ФС 

Цвят    : червен 

Мирис    : химическа миризма  

Скорост на изпарение : не е определена 

Оксидиращи свойства : не е окислител (ЕО критерии) 

Разтворимост във вода       : няма налична информация  

Разтворим също в  : няма налична информация 

Вискозитет   : няма налична информация 

Точка на кипене /диапазон : няма налична информация 

Граници на запалимост %:долна: не е запалим 

Коефициент на разпределение n-октанол/вода: Неприложимо, смес 

Плътност на парите : няма налична информация 

рН стойност   : 6,80-7,16  

Точка на топене/диапазон : Неприложимо. Течност  

Точка на запалване  : 82oC 

Температура на самовъзпламеняване: >400оС 

Относителна плътност : 1,162 

VOC g/l   : неприложимо 

 

9.2. Друга информация  

Нe е експлозивен. (ЕО критерии) 

Повърхностно налягане: Neat formulation: 40.9 mN/m (20oC)           

 

10. Стабилност и реактивоспособност 

 

10.1. Реактивоспособност 

  Не се очаква при нормални условия.  

10.2. Химическа стабилност 

Стабилен при нормални условия. 

10.3. Възможност за опасни реакции 
Опасни реакции няма да настъпят при нормални условия на транспорт или съхранение. 

10.4. Условия, които трябва да се избягват 
Директна слънчева светлина. Нагряване. Пламъци. 

10.5. Вещества, които трябва да се избягват 

Окисляващи агенти. Силни киселини и основи.  

10.6. Опасни продукти при разпадане 

При условия на пожар може да се отделят въглероден диоксид, азотни газове и хлор. 

 

11. Токсикологична информация 
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11.1. Информация за токсикологични въздействия 

        

        Токсичност стойности 

Път Вид Изследване Стойност Мерни единици 

Орална Плъх ЛД50 2000 мг/кг 

Дермална Плъх ЛД50 >2000 мг/кг 

Инхалаторна Плъх ЛД50 >5 мг/л 

 

      Опасни съставки: 

 

 THIOPHANATE-METHYL (ISO) 

ORL MUS ЛД50 3400 мг/кг 

ORL RAT ЛД50 6640 мг/кг 

SKN RAT ЛД50 >10 г/кг 

 

 *Релевантни опасности за веществото 

Опасност Път Основание 

Остра токсичност (Вреден) Поглъщане Опасен: данни от изпитване 

Кожна сенсибилизация Дермално Опасен: данни от изследване 

Токсичност за зародишните клетки -- Опасен: изчисление 

 

Симптоми / път на експозиция 

Контакт с кожата: Не е дразнещ (заек). Може да причини сенсибилизация при  

контакт с кожата. 

Контакт с очите: Не е дразнещ  (заек). 

Поглъщане: Не е класифициран като опасен при поглъщане. 

Вдишване: Не е класифициран като опасен при вдишване. 

Отдалечени/остри въздействия: Възможен риск от необратими ефекти. 

Друга информация:   Няма известен антидот. Лечението е симптоматично. 

 

12. Информация за околната среда 

 

12.1. Екотоксичност  

 

Вид Изследване Стойност Мерни единици 

Дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) 96 ч ЛС50 19,84 мг/л 

Шаран (Cyprinus carpio) 96 ч ЛС50 64,93 мг/л 

Водни бълхи (Daphnia magna) 48 ч ЕС50 22,35 мг/л (yield) 

Водорасли (Pseudokirchneriella subcapitata) 72 ч ЕуС50 11,25 мг/л (growth rate) 

Водорасли (Pseudokirchneriella subcapitata) 72 ч ЕrС50 44,08  

 

12.2. Устойчивост и разградимост 

Тетраконазол: Не е лесно биоразградим.  

 

12.3. Потенциал за биоакумулиране 
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Тиофанат-метил: Не се очаква биоакумулация. 

 

12.4. Подвижност в почвата 

Тетраконазол: Относително неподвижен в почвата. Тетраконазол: ДТ50: 51,2-191,4 дни 

Тиофанат-метил: ДТ50, лаб. 20оС, аеробно: 0,61 дни 

 

12.5. Резултати от PBT и vPvB оценки 

Този продукт не се счита за PBT и vPvB.  

  

12.6. Други вредни въздействия 

Вреден за водните организми.. 

 

13. Третиране на отпадъците 

 

13.1. Методи за третиране на отпадъците 

Унищожаване: Отпадъци от продукта може да се предадат на фирма лицензирана 

за унищожаване на опасни отпадъци. Всички пестициди трябва да 

се унищожават като опасен, контролиран отпадък.  

Възстановяване: Неприложимо 

Код на отпадъка: 02 01 08 

Унищожаване на опаковките: Мръсните опаковки от продукта може да се предадат на 

фирма лицензирана за унищожаване на опасни отпадъци. Ако 

пластмасов или метален контейнер е напълно изпразнен и 

триктратно изплакнат, той може да бъде унищожаван като не 

опасен, контролиран отпадък. 

Обръща се внимание на ползвателя, за възможно наличие на регионални или национални 

разпоредби относно унищожаването на отпадъци. 

  

 

14. Информация за транспортиране 

Този продукт не изисква класификация при транспортиране.      

 

15. Информация, съгласно действащата нормативна уредба 

 

15.1. Законодателство относно безопасността, здравето и околната среда/специфична за 

веществото или сместа нормативна уредба 

       *  Директива на Съвета 91/414/ЕЕС / Регламент (ЕО) 1107/2009.  

 Етикетирането е в съответствие с Регламент (ЕО)1272/2008 (CLP).  

 Информационния лист е изготвен в съотвествие с ЕО Директива 2015/830. . 

 

15.2. Оценка за химическа безопасност 

Не  се изисква оценка за химическа безопасност за тази смес. 

Сместа е регистрирана като продукт за растителна защита в съответствие с Регламент 

(ЕО) 1107/2009. Виж етикета за информация относно оценка на експозицията. 

 

16.  Друга информация 
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*Използвайте продукта за растителна защита по безопасен начин. Винаги четете 

етикета и информацията за продукта преди употреба. Уверете се , че сте получили 

адекватно обучение и инструкции преди употреба.    

 

* Индикация за текст, които е бил променен в сравнение с предишната версия на 

информационния лист. 

 

Предишната актуализация беше версия 9. За пълните детайли относно промените от 

предишната версия моля свържете се със Суми Агро Европа Лтд. използвайки 

координатите дадени в секция 1.3. 

 

Пълен текст на предупрежденията за опасност използвани в Секции 2 и 3 на този 

документ: 

 

H302: Вреден при поглъщане. 

Н315: Предизвиква дразнене на кожата 

H317: Може да причини алергична кожна реакция. 

H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите 

Н332: Вреден при вдишване. 

Н341: Предполага се, че причинява генетични дефекти. 

H400: Силно токсичен за водните организми 

H410: Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект  

Н411: Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. 

ЕUH401: За да се избегнат рискове за човешкото здраве и околната среда, спазвайте 

инструкциите за употреба. 
 

Преди употребата на който и да е продукт, уверете се , че сте прочели и разбрали неговия 

етикет. 

Информацията съдържаща се в този информационен лист, представлява най-доброто от 

нашите познания и се счита за акуратна и достоверна към момента на публикуването. 

Информацията се отнася само за конкретния продукт, описан в този информационен 

лист и може да не е валидна за такъв продукт, ако той се използва в комбинация, с който 

и да е друг продукт или за каквато и да е друга употреба, различна от описаната тук. 

Суми Агро Европа Лтд. не е отговорна за употребата на продукта за каквато и да е друга 

цел, различна от описаната в този информационен лист. Това не засяга вашите законови 

права. Отговорност на потребителя е да се увери в пригодността и пълнотата на такава 

информация за целите на възнамеряваната от него конкретна употреба.   
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